
                                                     

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MARANHÃO. 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.2112.006/2021. 

 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços manutenção preventiva 

e corretiva de iluminação pública para atender as necessidades do Município de 

Gonçalves Dias/MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa L. C. MENDES E SILVA EIRELI-EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 27.899.767/0001-50, com sede na Rua Buriti 

Bravo, nº 542, Bairro: Guanabara, CEP: 65.690-000, Colinas/MA, email: 

lamarkadv@hotmail.com, por meio de seu representante legal, infra-assinado, vem, com 

o devido acato, à presença de V.Sa., com fulcro na alínea "a", do inciso I, do art. 109, da 

Lei n° 8666/93, a fim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

Contra a decisão desse Ilustre Presidente e membros da Comissão Permanente 

de Licitação que INABILITOU a recorrente para a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021, 

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:  

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 



                                                     

 
 

 

1. Destaca-se, ab initio, a tempestividade do presente recurso, em razão do Resultado de 

Julgamento dos Documentos de Habilitação – Tomada de Preços nº 011/2021, divulgado 

na ata de sessão em 21 de Fevereiro de 2022. 

2. Nesse contexto, o art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, estabelece que o 

prazo para apresentação de recurso administrativo encerrar-se-á no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da publicação do resultado. Vejamos: 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 

desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

(...); 

3. Dessa forma, tendo sido protocoladas o recurso nesta data, forçoso concluir por sua 

plena tempestividade. 

II. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

4. Ilustre Sr. Presidente e demais membros da Comissão de Licitação da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA. 

5. O respeitável julgamento do presente recurso interposto, recai neste momento para sua 

responsabilidade, o qual a empresa Recorrente confia na lisura, na isonomia e na 

imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais 

vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos 

nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 

processo licitatório. 

III. DOS FATOS 

6. A empresa L. C. MENDES E SILVA EIRELI-EPP interessada em participar do 

certame licitatório em referência, adquiriu o Edital de Licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº 011/2021, tendo por objeto à Contratação de empresa para a prestação de 

serviços manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública para atender as 

necessidades do Município de Gonçalves Dias/MA. Organizando toda sua documentação, 

bem como elaborando sua proposta de preços para o certame licitacional susografado, a 



                                                     

 
 

recorrente inclinou-se a participar com a mais estrita observância das exigências 

editalícias. 

7. No entanto, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) julgou a subscrevente 

inabilitada sob a alegação de que a mesma não possui CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas) para atividade relacionado ao objeto do certame, ou seja, 

serviços manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública, com fornecimento de 

peças. 

8. Sendo declarada inabilitada. 

9. Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à 

espécie, como adiante ficará demonstrado. 

10. Nessa senda, a Recorrente oportunamente, com a devia vênia, traz à lume as questões 

de fato e de direito que desautorizam a sua inabilitação, devendo a respeitável decisão na 

qual insurge-se ser reforma. 

IV. DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

a) Da atividade de iluminação pública (serviço e material) constante no objeto social 

da empresa recorrente: 

11. A decisão sob comento merece ser reparada, por que: 

12. O ilustre Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Gonçalves 

Dias equivocou-se ao considerar a empresa L. C. MENDES E SILVA EIRELI-EPP 

inabilitada no certame em apreço pelos motivos acima expostos já que os mesmos não se 

caracterizam como verídicos, haja vista que a empresa recorrente não deixou de cumprir 

as exigências estabelecidas no edital da Tomada de Preços nº 011/2021. 

13. Registra-se que, as exigências mínimas para a habilitação em um processo licitatório 

são definidas pelo legislador e variam de licitação para licitação, de objeto para objeto, 

de acordo com o arbítrio do gestor. Em relação a essas exigências, está a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas — CNAE das empresas licitantes. 

14. O CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de 

identificação das unidades produtivas do país nos cadastros da administração pública, nas 

três esferas de governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da 

qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, 

possibilitando, ainda, a maior articulação entre sistemas. 



                                                     

 
 

15. Conforme o Acórdão nº 1203/2011 do Tribunal de Contas da União – TCU, ocorreu 

o impedimento de participação de empresa apenas porque seu cadastro na Receita Federal 

do Brasil apontava atividade não pertinente à atividade licitada, embora houvesse grande 

proximidade entre ambas. O relator do processo argumentou que impedir que uma 

empresa participasse do certame com base nesse detalhe cadastral é levar a norma a 

limites muito além do necessário e diminuir a competitividade do certame, o que 

configura irregularidade grave. Além disso, a empresa apresentou seu Contrato Social 

onde fica bastante claro que atua no ramo de transporte de passageiros e de cargas. 

16. Dessa forma, o TCU entendeu que o cadastro de atividades na Receita Federal do 

Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais que tal 

cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame. 

“É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em 

nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa de participar em virtude de 

uma discrepância desse cadastro”, observou o relator.  

17. De acordo com o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a 

CNAE é a classificação nacional de atividade econômica composta de dígitos, que 

descrevem qual é a atividade econômica prestada pela empresa. 

“Esse tema está intimamente ligado às licitações públicas, uma vez que alguns editais de 

licitação vêm exigindo a apresentação da CNAE para comprovar que a licitante atua ou 

é especializada no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação. A Lei nº 

8.666/1993, no § 9º do art. 22, exige a pertinência entre o objeto licitado e o ramo de 

atividade, o que justifica essa exigência”, afirma o professor. 

18. Ocorre que, repetidamente, surgem questionamentos quanto à legalidade de exclusão 

de empresa com o fundamento de que a CNAE da empresa vencedora ou participante não 

era específica como solicitado pelo edital de licitação. Diante disso, segundo Jacoby, é 

necessário pontuar que, pode-se interpretar que restringir a participação do 

licitante pelo motivo de ausência da CNAE específica fere de morte o princípio da 

competitividade. 

“O edital pode prever exigências em consonância com os arts. 27 e seguintes da Lei de 

Licitações e Contratos. Vedações sem motivação baseada em interesse público, no 

entanto, não podem ocorrer. A Administração Pública deverá ter ponderação ao exigir 

as condições para habilitar, de modo que sejam estritamente necessárias para assegurar 

uma prestação de serviço adequada”, explica. 



                                                     

 
 

19. De acordo com Jacoby Fernandes, caberia aos responsáveis a formação de juízo 

crítico com base em todas as informações apresentadas, especialmente a simples leitura 

do Contrato Social da empresa representante. 

20. Ao tratar do tema, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão 

nº 1477/2019 - Pleno, determinou o seguinte: 

Acórdão 1477/2019 – TCE/PR Pleno:  

“Objeto Social da empresa não precisa ser idêntico 

ao objeto licitado, bastando apenas a 

compatibilidade”. 

21. Nessa linha, cumpre salientar que, por meio dos acórdãos 1203/2011 e 42/2014, o 

TCU entendeu pela impossibilidade de limitação de participação de licitantes, em certame 

público, em razão do CNAE. 

22. Assim, pelas razões expostas, concluímos que, seja pela limitação injustificada do 

caráter competitivo da licitação, que se traduz em menor vantajosidade para a 

Administração Pública, ou seja, pelo fato de que é Objeto Social da empresa que define 

suas atividades e não o seu código CNAE, não é possível a exigência, por parte da 

Administração Pública, que a empresa contenha código CNAE específico do objeto 

licitado. 

23. Dessa forma, o TCU entendeu que o cadastro de atividades na Receita Federal do 

Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais quando 

a atividade cadastrada não for totalmente discrepante do objeto do certame. 

24. Com base nessas informações, e considerando que em licitação as disposições 

editalícias devem ser interpretadas a fim de garantir a competitividade do certame, não 

haveria motivos para inabilitar a empresa recorrente já que as respectivas atividades 

constam em sua atividade secundaria (subclasse), conforme podemos verificar a seguir: 

 



                                                     

 
 

 

25. Deste modo, por tal razão, não há amparo legal para inabilitar a recorrente, vez que 

tanto a atividade para Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação 

e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE: 43.29-1-04), bem como 

Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 47.44-0-99) fazem parte 

das Atividades Econômicas Segundarias da empresa Recorrente – o que torna o motivo 

de inabilitação um equívoco por parte do Presidente e membros da CPL, ensejando na 

reformulação desta decisão de inabilitação da Recorrente. 

26. Do mais, oportuno destacar que a decisão, ora recorrida, profana com veemência o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, porquanto aplica critério alheio as 

disposições editalícias, vez que o instrumento convocatório não traz como condição de 

habilitação que a empresa participante da licitação possua CNAE específico para certame. 

Diante disso, a interpretação das normas legais e editalícias devem ocorrer no sentido da 

ampliação da competição, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como 

exaustivamente demonstrado acima.  

27. Cumpre registrar que a decisão de inabilitar a recorrente, simultaneamente, configura 

sobremaneira, flagrante restrição na busca da Proposta mais vantajosa para 

Administração Pública, bem como ao caráter competitivo do procedimento licitatório. 



                                                     

 
 

28. Não resta duvidas, conforme alicerçado na majoritária doutrina e jurisprudência 

hodierna, acerca da matéria, que quaisquer atos que supostamente se aponham ao caráter 

de competição do certame, prejudicam a busca da proposta mais vantajosa, destarte, 

subtraindo a essência mais valorosa das licitações públicas. 

29. Portanto, tal entendimento da CPL/PMGD, deve ser observado com RESERVADO 

ACAUTELAMENTO, sobretudo quando versar sobre supostos desatendimentos que vão 

de contrário ao disposto no instrumento convocatório. 

30. Registra-se, que o objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da proposta 

que melhor atenda aos interesses da administração e, como objeto mediato, a obtenção de 

certa e determinada obra ou serviço que atenda aos anseios da Administração. A 

formalidade exigida da parte da CPL é excessiva, evidenciando obstáculo ao resguardo 

do próprio interesse público, que consiste na obtenção do menor preço. 

31. Dessa forma, fica totalmente claro, que a CPL ao considerar a recorrente inabilitada 

sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestadamente ilegal. 

V. DA LEGALIDADE 

32. Cabe destacar que a licitação encontra-se subjugada aos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, com previsão nos artigos 3º da Lei 8.666/93, alterada e 

consolidada, in verbis: 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.   

33. De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3º, da Lei n° 8666/93, é vedado aos agentes 

públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 



                                                     

 
 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato;  

34. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório encontra previsão no caput do 

art.41 da Lei n° 8.666/93, impondo à Administração o dever de cumprir as normas e 

condições previamente fixadas no edital ao qual se acha estritamente vinculada, litteris: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

(...); 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

35. Neste contexto, resta cristalino que a decisão da Comissão de Licitação fere de morte 

os princípios basilares do Processo Licitatório, em especial, o da isonomia, que garante 

tratamento igualitário entre os participantes do certame. 

36. Portanto, diante dos argumentos fáticos e jurídicos acima demonstrados, bem como 

com base aos princípios do interesse público, da isonomia e da obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração, da legalidade, e ao da impessoalidade, a respeitável decisão 

da CPL deve ser reformada, passando a considerar a empresa licitante Recorrente L. C. 

MENDES E SILVA EIRELI-EPP como HABILITADA, sob pena de macular de vício 

insanável todo o certame. 

 

VI. DOS PEDIDOS 

37. Aduzidas as razões que balizaram o presente recurso, esta RECORRENTE, requer, 

com supedâneo na Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, bem como as demais legislações 

vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça. 

 

38. Ademais, diante das razões de fato e de Direito aqui aduzidas, requer-se seja julgado 

procedente o recurso administrativo ora interposto, REFORMANDO-SE a decisão da 

CPL que resultou na INABILITAÇÃO da empresa L. C. MENDES E SILVA EIRELI-

EPP, ora Recorrente, por ser medida da mais estreita Justiça. 

 

39. Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito 

para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se 



                                                     

 
 

a HABILITAÇÃO da Recorrente, já que habilitada a tanto a mesma está, bem como pelas 

Razões e Fundamentos Expostos. 

 

40. Requer caso não seja considerada a decisão guerreada, que sejam enviadas as 

presentes razões, à apreciação da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de 

direito, conforme prevê o §4º do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, como também poderemos 

fazer uso da prerrogativa constante no §1º do art. 113 da supracitada lei. 

 

41. Requer-se, ainda, a motivação técnica e/ou jurídica para o provimento ou não 

provimento na análise da presente impugnação, conforme determina o art. 2º, § único, 

inciso VII, c/c art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999, Acórdão do TCU 4064/2009 Primeira 

Câmara (Relação), nos termos acima expostos. 

42. Por fim, lastreada nas razões recursais, requer-se que esse respeitável Presidente e 

Membros da Comissão Permanente de Licitação reconsidere sua decisão que cominou na 

inabilitação da empresa Recorrente, sendo que, na hipótese não esperada disso não 

ocorrer, ANULE todo o feito com fulcro no art. 49, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Informa, outrossim, que na hipótese, da não habilitação da empresa 

recorrente ao processo licitatório, TAL DECISÃO CERTAMENTE NÃO 

PROSPERARÁ PERANTE O PODER JUDICIÁRIO (MANDADO DE 

SEGURANÇA), SEM PREJUÍZO DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

para os quais segue cópia da presente peça recursal a fim que sejam adotadas as 

providencias de investigação e fiscalização pertinentes. 

 

Termos em que, 

Pede e espera DEFERIMENTO. 

 

Colinas/MA, 24 de Fevereiro de 2022. 

 

 

_______________________________________ 

L. C. MENDES E SILVA EIRELI-EPP  

CNPJ: 27.899.767/0001-50 

Sr. Lamark Cristiny Mendes e Silva 

RG nº: 1031594989 OAB/MA 

CPF nº 640.909.903-78 
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